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[GBG103] ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA
DATU OROKORRAK

Titulazioa BIOMEDIKAKO INGENIARITZA GRADUA Arloa Enpresa

Seihilabetea 1 Ikasturtea 4 Aipamena /
EspezialitateaIzaera HAUTAZKOA

Plana 2017 Modalitatea Presentzial
egokitua

Hizkuntza EUSKARA

Kredituak 3 Ordu/aste 3,06 Orduak guztira 55 irakastordu + 20 irak. gabeko ordu = 75 ordu
guztira

IRAKASLEAK
 ARRIETA IMAZ, MANEX

BEHARREZKO AURRETIKO EZAGUTZAK
  Ikasgaiak

(Ez da beharrezkoa aurretiaz ikasgai zehatzik gainditzea)

  Ezagutzak
(Ez da aurretiko ezagutzarik behar)

KONPETENTZIAK
  VERIFICA KONPETENTZIAK

ESPEZIFIKOAK
GBCE31 - Ezagutzak enpresen antolamenduan aplikatzea, jarrera berritzaile eta ekintzailearekin, ideia eta negozio eredu berriak detektatuz,
eta horien bideragarritasuna aztertuz.
GBCE32 - Proiektuak antolatzea eta kudeatzea, eta proiektuen bulego baten eta bere pertsonen antolamenduaren egitura eta funtzioak
ezagutzea
OROKORRAK
GBCG10 - Biomedikuntzako Ingeniari lana egiterakoan beharrezko legeria ezagutu, ulertu eta aplikatzeko gaitasuna izatea
GBCG2 - Gaitasuna Ingeniaritza Biomedikoko proiektuetako jarduera nagusiak zuzentzeko.
GBCG7 - Irtenbide teknikoek gizartean eta ingurumenean duten eragina aztertzeko eta baloratzeko gaitasuna.
GBFB06 - Enpresaren kontzeptua eta marko instituzional eta juridikoa egoki ezagutzea. Enpresen antolamendua eta kudeaketa.
ZEHARKAKOAK
GBCTR2 - Bere lana jarrera kooperatibo, parte hartzaile eta erantzukizun sozialarekin egiteko gaitasuna
OINARRIZKOAK
G_CB3 - Ikasleek datu esanguratsuak biltzeko eta interpretatzeko gaitasuna izatea (eskuarki beren ikasketa eremuaren barruan), iritziak
emateko eta hausnarketa bat egiteko, izaera sozial, zientifiko edo etikoko gai garrantzitsuetan.
G_CB4 - Ikasleek informazioa, ideiak, arazoak eta irtenbideak transmititu ahal izatea publiko espezializatuari zein espezializatu gabeari.
G_CB5 - Ikasleek aurrerago ikasketei autonomia maila handiarekin ekiteko beharrezko ikasketa trebetasunak garatzea.

IKASTE-EMAITZAK
  

  

  RGB402  Detektatu diren negozio aukeren bideragarritasun teknikoa ea ekonomikoa aztertzen, negozio eredua eta plana
definituz eta garatuz.

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 10 h. 3 h. 13 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 5 h. 2 h. 7 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%50

Ahozko probak taldeka, gaiari buruzko gaitasun teknikoak
ebaluatzeko

%50

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 15 h.
IG - Irak. gabekoak: 5 h.
OG - Orduak guztira: 20 h.

 
  

  

  RGB403  Enpresa baten egoera eta bilakaera ulertzeko eta ondorioak ateratzeko gai izatea, finantzen egoera orrien azterketaren
bitartez.

[GBG103] ENPRESEN ADMINISTRAZIOA ETA
KUDEAKETA

1/2  



Goi Eskola Politeknikoa | Mondragon Unibertsitatea
Ikasturtea: 2022 / 2023 - Ikasgaiaren planifikazioa

  FORMAZIO-AKTIBITATEAK IO IG OG

Banakako lana eta ikasketa, probak eta azterketak eta/edo kontrol-puntuak 20 h. 8 h. 28 h.

Ariketak egitea banaka eta taldean 20 h. 7 h. 27 h.

  EBALUAZIO-SISTEMAK P

Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko
gaitasun teknikoak ebaluatzeko

%50

Ahozko probak taldeka, gaiari buruzko gaitasun teknikoak
ebaluatzeko

%50

  ERREKUPERAKETA-MEKANISMOAK
Banakako proba idatziak eta ahozkoak gaiari buruzko gaitasun
teknikoak ebaluatzeko

IO - Irakastorduak: 40 h.
IG - Irak. gabekoak: 15 h.
OG - Orduak guztira: 55 h.

 

EDUKIAK

1.Enpresaren kontzeptua, salikapena, helburuak eta ingurnea

2.Analisi ekonomiko-finantzieroa

3.Kostuak

4.Inbertsioen analisia

BALIABIDE DIDAKTIKOAK ETA BIBLIOGRAFIA
  Baliabide didaktikoak

Ikasgaiaren apunteak
Gaiarekin lotutako web orrien kontsultak
Artikulu teknikoak

  Bibliografia
Las claves del análisis económico-financiero de la empresa Jaime
Eslava ESIC
Costes Martin Peña/Ros Riera, EF
Análisis contable y financiero Oscar Sanchez, PARANINFO
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